Um Hotel Fazenda

#PraViverDePerto
Do contato com a natureza à comodidade do sistema All Inclusive,
descubra porque tantas pessoas são APAIXONADAS pelo
Hotel Fazenda Cheiro Verde!
É impossível descrever tudo o que você vai viver por aqui, por
isso, convidamos você #PraViverDePerto momentos únicos com a
família, com amigos, com quem você ama, para descansar, para estar
próximo a natureza e para curtir o melhor do sistema All Inclusive.
Esta revista é um projeto antigo, que nasceu aqui, no coração do
Cheiro Verde, e que sempre tivemos muita vontade de tirar do papel.
Uma revista feita para poder contar todas as novidades e tudo que
planejamos durante um ano inteirinho!
Nós, como bons mineiros, amamos a casa cheia, por isso, é sempre
um prazer receber você e sua família. E aqui é assim mesmo: tudo
feito, especialmente, da nossa para a sua família.
Com carinho,
Família Cheiro Verde
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Do hobby à
Cervejaria
TODO O SABOR DO INTERIOR.
Na janela, ao fundo da cervejaria, podemos
observar o que Minas Gerais tem de
mais lindo, suas paisagens com pastos
verdes, sons de pássaros e, claro, toda a
tranquilidade de uma fazenda. É nesse
cenário que nasceu a Mercesana.
Tudo começou como diversão entre dois
cunhados, Bruno Goulart e Bruno Macedo,
e se transformou em uma cervejaria rural
que produz em média 40 barris de chope
ao mês.

UM
BRINDE
A ESSA
IDEIA
Admiradores de uma boa
cerveja, os Brunos, iniciaram o
projeto de produzir cerveja logo
no início da história do Hotel
Fazenda Cheiro Verde.
“A gente sempre gostou de
tomar cervejas diferentes. E,
quando o Hotel começou, nossas
esposas ficavam imersas em
fazer o negócio girar. E eu e o
Bruno (Macedo) ficávamos lá em
cima ‘à toa’. Foi nesse momento
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que a gente pensou: vamos fazer
cerveja para passar o tempo?”,
conta Bruno Goulart.
Com um kit comprado online,
começaram a testar as receitas
e, para surpresa ou não dos
cervejeiros, desde a primeira

leva todos gostaram.
“Com o tempo a gente
começou a ter mais cuidado
em fazer cerveja. Começamos
a prezar mais pela qualidade.”
complementa Bruno Goulart.

DA DISTRAÇÃO À
PROFISSIONALIZAÇÃO
Apesar de caseira, a cerveja começou a
fazer sucesso entre os amigos. Foi neste momento
que observaram uma crescente demanda do Hotel
Fazenda Cheiro Verde por chopp e cervejas puro malte,
resolveram então buscar por uma profissionalização.
“Foi aí que nós, de cervejeiros caseiros, resolvemos
profissionalizar, foi quando o Bruno (Macedo) buscou
por cursos”, finaliza Goulart.
Com mestres da Heineken, Ambev e de
todo lugar do país, Bruno Macedo, fez um curso
de Mestre Cervejeiro, com duração de 6 meses em
Belo Horizonte, pela ICB. “Mesmo sendo do meio, eu
pude aprender muito com os professores. Eles nos
ensinavam ‘o pulo do gato’, sabe? Coisas que não
aprendemos sozinhos, precisamos de mentores”,
conta Macedo.

O SABOR DO INTERIOR
Hoje com quatro tipos de cervejas, os Brunos
buscam trazer para suas produções a mineiridade
intrínseca em cada um. Além disso, usam o Hotel como
um termômetro para saber se as cervejas estão no ponto
certo.
“O Hotel é nosso termômetro de público e
preferência”, conta Bruno Macedo ao falar dos feedbacks
constantes que recebem dos hóspedes. “Apesar de
respeitarmos o estilo de cada cerveja, nossa proposta é
agradar o cliente. Por isso, o ponto final sempre vai ser o
cliente”, complementa Goulart.
Falando em mineiridade, os cervejeiros sentem orgulho
de apresentar suas produções - bem mineiras - para os hóspedes,
com sua linha principal “Quem te conhece, não esquece jamais!”.
E criatividade não faltou na hora de batizar cada uma.

CERVEJARIA RURAL
Hoje a cervejaria funciona dentro do Hotel Fazenda
Cheiro Verde e conta com mão de obra completamente local.
“Nossa mão de obra é toda local, nosso cervejeiro foi
treinado pelo Bruno (Macedo). Aprendeu do zero cada processo
com nosso Mestre Cervejeiro. Podemos dizer que nós trouxemos a
cultura cervejeira para Mercês.”, conta Goulart.
Além disso, todo o descarte da produção, que é o bagaço
do malte, é destinado para a alimentação dos animais da fazenda.
Mas, as vantagens desta cervejaria rural vão além da economia
e sustentabilidade. Para o Mestre Cervejeiro Bruno Macedo,
“trabalhar num local rural deixa a gente de mente aberta, mais
tranquilo, não existe interferência externa. Ficamos mais
concentrados e, com isso, temos menos chance de errar na
receita, na adição de um lúpulo, no tempo de mostura ou de
fervura e toda essa tranquilidade é reﬂetida no produto final”.
Os visitantes do Hotel Fazenda Cheiro Verde
podem aproveitar o verdadeiro sabor do interior durante
a hospedagem. Para os que desejarem, também é possível
levar a cerveja para casa ao passarem na lojinha.

“NÓS NÃO FICAMOS PRESOS A ESCOLAS”
Para Bruno Goulart, as cervejas vão além dos estilos: “A gente faz o que o pessoal gosta de tomar, a Mercesana
é um pouco disso. Sem preconceito ou pré-formatação. Nossa pegada é: cervejas boas e acessíveis”. A ideia dos
Brunos é, em breve, harmonizar outros sabores tipicamente mineiros.
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A Fazendinha é a menina dos olhos do Hotel Fazenda Cheiro Verde.
Todos os animais são MUUUUitos famosos por aqui.
Além de serem muito bem cuidados pela nossa equipe, eles amam ser visitados
pela criançada e se dão muito bem na hora da foto.
É com muito amor e carinho, que apresentamos a vocês toda a turma da
NOSSA FAZENDINHA.

PorcoLino

Ao contrário do que muitos
pensam, o PorcoLino não é um
porcalhão.
De toda a fazendinha, não
existe alguém que faça de tudo
para ficar deitado e que goste
mais de sombra e água fresca
do que ele.

OlgaLinha

Muito inteligente, a galinha que
sabe de tudo, cuida de todas as
atrações por aqui.
Ela anuncia a programação: desde
a hora de acordar, as refeições e,
também, a hora de dormir.
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Touro
Ferdinando

Na fazenda, além de ser o
modelo preferido das pessoas,
ele é super antenado e trabalha
como DigiTouro Influencer,
mostrando todas as novidades
que acontecem por aqui.

Pônei
Picolé

Além de trabalhar como
atendente virtual, nosso equino
preferido adora apresentar
o Hotel para quem chega e
é especialista em divertir as
crianças na hora da cavalgada.

…
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o carinho entre
Não existe nada mais bonito do que
as crianças e os bichinhos.
se diverte tiAlém do contato com eles, a criançada
alo e charrete*.
rando fotos e fazendo passeios à cav
ontra o
Aqui, em Nossa Fazendinha, você enc
uencer, toda a
Ferdinando, famoso DigiTOURO infl
porquinhos,
nossa turminha, vacas, cavalos, pôneis,
cabritinhos, aves e muito mais.
E se você estiver andando pelo Hotel
Fazenda, ainda pode encontrar e
fazer muito carinho em nossos dóceis
gatinhos e cachorrinhos, que ficam
soltos por aqui, mas, claro, tudo na
maior segurança.

Nos preocupamos com cada detalhe no cuidado com eles.
Nosso controle é bem rigoroso e, para que nenhum animal faça passeios
longos, são no máximo 2h por dia e com um número restrito de pessoas.
Para carregar bastante gente, nós optamos pelas máquinas, com nosso
delicioso passeio de trator.
* Todos os animais do Hotel Fazenda Cheiro Verde são super bem tratados.
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SERVIÇOS EXTRAS

Com o conforto do nosso sistema All Inclusive, você vive de perto momentos incríveis.
Mas, caso, queira torná-los inesquecíveis, você pode dar um upgrade em sua estadia,
contratando os seguintes serviços adicionais:

Aluguel de Roupão
Além das toalhas que
disponibilizamos aos hóspedes,
para proporcionar mais conforto
durante a estadia, como adicional,
você pode contratar o serviço de
roupões.

Aniversário

Comemore bastante esta data querida!
Nós disponibilizamos uma mesa de
bolo decorada com os personagens
da Nossa Fazendinha, bolo fake, bolo
de brigadeiro, pipoca, brigadeiro em
copinho e lembrancinha para todas as
crianças hospedadas.

Anjo da Guarda
A babá particular pode
ajudar sua família a ter toda
tranquilidade.
Contrate este serviço
adicional no ato da reserva
ou solicite na recepção.

Antes de contratar
qualquer serviço, favor
consultar condições e
disponibilidade.

Fotografia
Contrate um fotógrafo
profissional e registre lindas
memórias de toda a família!
Também temos esse serviço
para quem não estiver
hospedado.

Kit Romântico
Jantar Romântico

*Em caso de cancelamento de
qualquer serviço, será cobrado
100% do valor.
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O jantar com clima aconchegante,
ambiente informal, padrão de
qualidade de atendimento e menu
escolhido a dedo, é ótima opção
para casais que querem ter uma
noite romântica.

Perfeito para ocasiões
especiais, o Kit Romântico,
pode ajudar você a
surpreender quem você ama
e transformar seu momento a
dois em inesquecível.
Com opções de buquê de
flores, cesta de chocolates e
balão.

NOVIDADE
RADICAL
Trilha de Mountain Bike

Aqui, no Hotel Fazenda Cheiro
Verde, você já curte os melhores
momentos em meio à natureza,
mas que tal colocar um
pouquinho mais de aventura?
Agora, você tem 3 circuitos de
belas paisagens para explorar!

TRAGA SUA BIKE E SEUS EQUIPAMENTOS E ESCOLHA QUAL
DESSAS TRILHAS COMBINA MAIS COM VOCÊ:
MARIA CLARA
Altimetria: 191 metros
Quilômetros: 10km
Tempo Estimado de Trilha: 1h

JABUTICABEIRA
Altimetria: 224 metros
Quilômetros: 16km
Tempo Estimado de Trilha: 1h30

MATINHA
Altimetria: 557 metros
Quilômetros: 26km
Tempo Estimado de Trilha: 2h

Se você quiser ainda pode solicitar a presença de um guia.
Consulte disponibilidade na recepção.

Calma na alma
Tire um tempo só para você!

Acalmar o corpo é acalmar a mente
e uma das maneiras de se sentir bem
é por meio da massagem relaxante.
Aqui, no Hotel Fazenda Cheiro Verde,
temos o Espaço Equilíbrio, que além de
estar próximo à natureza, proporciona
tranquilidade plena.
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Regulamento do Hotel
É com imenso prazer que recebemos vocês aqui!

Para que tudo saia da melhor forma possível, separamos algumas observações necessárias:

CHECK IN E CHECK OUT
1. No momento do check in, colocamos em
cada hóspede uma pulseira do Hotel Fazenda
Cheiro Verde. A utilização dessa pulseira é
obrigatória, pois ela é o seu passaporte para
desfrutar do sistema All Inclusive e de todos
os demais serviços por aqui.
Sua perda implica no pagamento de R$300
(trezentos reais);
2. O estacionamento principal é de uso
exclusivo para check in e check out. Os
hóspedes que se hospedarem na Ala dos
Pássaros deverão guardar seus carros no
estacionamento na parte de cima da recepção
(como indicado no mapa);
3. Nosso sistema All Inclusive contempla
todas as bebidas servidas nas dependências
do Hotel Fazenda, como: água, refrigerantes,
sucos e bebidas alcoólicas diversas e todas
as atividades de lazer realizadas dentro do
Hotel Fazenda, como: tirolesa, arvorismo,
parquinho, pula-pula, redário, piscina, sauna,
salão de jogos, campo de futebol, passeio de
charrete, cavalo e trator, passeio na fazendinha,
complexo Térmico Oásis e Baía do Porcolino Playground Aquático;
4. Observe sempre o horário do check out de
sua diária. A permanência após este horário
será contada como nova diária;
5. As chaves dos aposentos deverão ser
devolvidas à recepção no momento do check
out;
6. Nesta ocasião será feita uma conferência
da relação de itens de cama e banho, como
travesseiros, roupas de cama e banho,
cobertores, cortinas, tapetes, lixeiras, abajures,
guarda-chuva, cabides, controles da TV e do
ar condicionado de cada suíte. Na falta de
algum item, o valor do mesmo será debitado
da conta do hóspede;
7. Os copos contidos no frigobar devem
permanecer dentro dele para conferência do
check out;
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INFORMAÇÕES GERAIS
8. O Hotel Fazenda Cheiro Verde não se
responsabiliza por perdas de objetos de valor
e dinheiro dentro de suas dependências e
pelos valores e objetos que não lhe forem
confiados;
9. Não se responsabiliza, também, por
quaisquer pertences deixados no interior dos
veículos estacionados no pátio do mesmo;
10. Qualquer objeto de propriedade do Hotel
Fazenda Cheiro Verde entregue aos hóspedes,
estarão sob a responsabilidade dos mesmos
até a devolução junto à recepção;
11. Os achados e perdidos serão guardados
em nossa recepção durante dois meses. Após
esse período, os mesmos serão descartados;
12. O guarda chuva é de uso exclusivo dentro
das dependências do Hotel e durante o
período que estiver hospedado. A perda ou
dano do mesmo implica no valor de R$200
(duzentos reais);
13. Os objetos, móveis, rouparia e utensílios de
propriedade do Hotel, são comandados aos
senhores hóspedes para lhes proporcionar
conforto e bem estar. Qualquer dano,
destruição ou falta, muito a contragosto, serão
debitados conforme a tabela abaixo;
14. No caso de dano ao patrimônio do Hotel
(ou manchas de maquiagem, bronzeador,
sangue, entre outras manchas ou no caso de
rasgo ou furo na roupa de cama e banho),
serão cobradas as seguintes taxas:
- Lençóis: R$100 (cem reais)
- Fronha: R$40 (quarenta reais)
- Cobertores: R$300 (trezentos reais)
- Toalha de banho: R$80 (oitenta reais)
- Toalha de rosto: R$40 (quarenta reais)
- Colchões: R$1000 (mil reais)
- Perda de Controles: R$50 (cinquenta reais)
cada
- Perda de Chaves do Apartamento: R$50
(cinquanta reais) cada

ALIMENTAÇÃO
O Hotel Fazenda Cheiro Verde proporciona a seus hóspedes a modalidade do sistema All Inclusive.
Sendo assim, ﬁque atento aos horários:

REFEIÇÕES

HORÁRIOS

Restaurante Come Quieto
Café da Manhã

de 8h30 as 10h30

Momento Gastronômico

de 11h15 as 12h15

Almoço

de 12h30 as 15h

Momento Gastronômico

de 15h45 as 18h50

Jantar

de 19h30 as 22h

Bares
Bar da Piscina**

de 9h as 23h

Bar do Oásis**

de 10h30 as 20h

Bar da Mercesana**

à conferir

** Não é permitido jarras/growlers/garrafas para retirarem chopp. Fornecemos copos e canecas para se servirem na chopeira.
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LIMPEZA E HIGIENE
15. Não é permitido o uso de cigarro em ambientes
fechados como, por exemplo, no interior dos quartos,
sauna e restaurante. O uso inadequado do cigarro,
principalmente no interior dos quartos, implicará em
multa de R$200 (duzentos reais);
16. A limpeza e higienização das acomodações são
feitas diariamente entre 8h30 e 19h, sendo necessário
que o hóspede nos comunique através do informativo
de porta “Favor Arrumar”. As toalhas de banho serão
trocadas de acordo com a vontade do hóspede
(estando debaixo da pia em caso de positivo);

17. As toalhas de uso exclusivo para a piscina são
próprias e serão fornecidas pelo Hotel no check-in.
Não se devem levar as toalhas de banho para as áreas
externas, estas são de uso exclusivo dentro da suíte;
18. A perda da toalha de piscina implicará no pagamento
de R$80 (oitenta reais) cada;
19. Não é permitida a entrada no restaurante molhado
e/ou portando trajes de banho/sem camisa;

LAZER
20. A atenção e responsabilidade às crianças são,
inteiras e exclusivas, de pais e/ou responsáveis:
Solicitamos aos mesmos que tenham cautela com as
crianças à beira da piscina.
A utilização dela por crianças é condicionada à
supervisão de seu responsável.

21. Pedimos também para todos, ao transitarem,
utilizarem as passarelas e nunca os “atalhos”, como,
por exemplo, a subida pela grama até o parquinho.

Conﬁra os dias e horários de nossas atividades:
LAZERES

DIAS

HORÁRIOS

Passeio à cavalo e charrete e
visita à Fazendinha

Todos os dias

De 9h30 as 11h30

Passeio de Trator

Terça, Quinta e Domingo

10h

Tirolesa

Segunda, Quarta, Sexta e Sábado

11h

Arvorismo

Terça, Quinta e Domingo

11h

Sauna da Piscina Central

Todos os dias

Consultar programação diária

Sauna do Oásis

Todos os dias

Consultar programação diária

Complexo Térmico Oásis

Todos os dias

De 10h30 as 20h*

Piscina Central

Todos os dias

De 9h as 21h*

Baía do Porcolino

Todos os dias

Consultar programação diária

* Fora dos horários citados é proibida a permanência nas mesmas.

14

REGULAMENTO INTERNO
É reservado ao Hotel Fazenda Cheiro Verde o direito
de cobrar qualquer dano causado pelo hóspede aos
objetos, móveis e utensílios, sendo debitados de sua
conta;
Na hipótese de descumprimento das regras e
condições de hospedagem que gerem danos materiais
ou imateriais ao Hotel, funcionários e terceiros, o

hóspede responderá solidariamente juntamente com
seus companheiros e eventuais visitantes;
Assim, sendo debitados na conta de indenização com
preços de reposição de mercado ou nos termos do
artigo 166 do código civil brasileiro.

POSTURA CONSCIENTE
Todo cuidado é necessário para contribuir de maneira
positiva para a preservação do meio ambiente,
buscando sempre a harmonia entre o homem e a
natureza, por isso, separamos pequenas dicas que
podem ajudar a mantermos uma postura consciente:
- Ao saírem dos aposentos, pedimos que desliguem a
TV, o ar condicionado e as luzes;

Por um mundo
mais verde

- Ao fechar o frigobar verifique se a borracha está
vedando o eletrodoméstico corretamente;
- Opte por banhos curtos e aproveite quando estiver
enxaguando para escovar os dentes;
- Se for escovar os dentes na pia, não deixe a torneira
aberta. Só ligue na hora de enxaguar.
Em nossa gestão ambiental diária, nós já adotamos as
seguintes medidas sustentáveis:
1. O aquecimento da água através de placas solares;
2. 95% da lenha utilizada nos fogões e sauna são de
madeira de reﬂorestamento;
3. O óleo da cozinha é reciclado no próprio Hotel e
reutilizado como detergente e sabão em pedra;
4. Nos bares, não usamos canudos e no restaurante
utilizamos produtos daqui mesmo, de nossa horta
orgânica;
5. Os utensílios, como copos e pratos, utilizados no bar
Chapéu de Palha e no Oásis, são materiais reutilizáveis
para evitar o consumo e a produção de lixo descartável.
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Acomodações

Para nós, é sempre um prazer receber você e sua
família, por isso preparamos tudo, sempre com muito
carinho, para que possamos proporcionar aconchego
e muito conforto.

Conheça nossos três tipos de acomodações:

Ala dos Pássaros:
• Ar condicionado
• Cama Queen
• Frigobar
• TV
NOVIDADE:
Agora, na Ala dos
Pássaros, você encontra
acomodações conjugadas,
dois apartamentos, ligados
por uma porta anti ruído,
perfeitas para a sua família.

• Varanda
• Próximo a Piscina Central
• Não aceita PET

É recomendado para idosos e pessoas com dificuldade de locomoção.
Todas as acomodações possuem rampa de acessibilidade.

Ala das Flores:
Ar Condicionado •
Cama Queen •
Frigobar •
TV •
Rede na Varanda •
Próximo a Baía do Porcolino •
Não aceita PET •

Ala dos Peixes - Bangalôs:
• Ar Condicionado
• Cama Queen
• Frigobar
• Mini Copa com microondas
• Deck privativo com Rede e Chuveirão
• Banheiro com 2 duchas
• Banheira de Hidromassagem
• Lareira
• Próximo a Baía do Porcolino
• Aceita PET
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Regulamento Pet
OS PETS SÃO BEM-VINDOS
EXCLUSIVAMENTE NOS BANGALÔS
Este Regulamento e Procedimento para
Hóspedes com Animais de Estimação, tem
por objetivo estabelecer as responsabilidades
previstas e acordadas entre as partes
interessadas, visando haver uma convivência
respeitosa, harmoniosa e tranquila entre
todos os hóspedes e funcionários do Hotel.
A proposta do Hotel Fazenda Cheiro Verde é
lhe oferecer uma boa estadia, sem prejudicar
a qualidade da permanência dos demais
hóspedes e convivência com os funcionários.
1. É permitida a permanência de 1 (um) ou
mais cachorros no bangalô, sendo o dono
responsável pelos seus atos e que não infrinja
nenhuma consideração descritas neste;
2. O dono do animal deverá apresentar o
cartão de vacinas atualizado do cachorro;
3. O dono do animal é responsável por
qualquer dano causado no bangalô, seu
mobiliário e outros hóspedes;
4. A limpeza de resíduos sólidos ou líquidos é
de inteira responsabilidade do hóspede;
5. Caso ocorra algum dano no bangalô, o
hóspede será notificado juntamente com
o valor a ser lançado à sua conta de acordo
com o orçamento realizado pela empresa
terceirizada, indicada pelo Hotel seguindo o
padrão do bangalô;
6. Solicitamos que os cães não façam latidos
persistentes e seguidos. Pedimos a colaboração
e o bom senso com a individualidade e o
sossego dos outros hóspedes;
7. Não é permitido deixar o animal sozinho em
nenhum ambiente do Hotel a não ser na área
externa do muro do bangalô;
8. Não é permitida a entrada dos animais de
estimação dentro da piscina; caso ocorra,
o dono do animal será penalizado no valor
de multa equivalente à R$250 (duzentos e
cinquenta reais) pagos ao final da estadia na
recepção.

É DE RESPONSABILIDADE
DO PROPRIETÁRIO OU DO
ACOMPANHANTE RESPONSÁVEL
PELO ANIMAL DE ESTIMAÇÃO:

a) Fornecer todos os itens e acessórios de uso
exclusivo do animal como seu tapete ou cesto
para dormir, correias, correntes, alimentação
(ração, recipiente, prato, tigela, etc), sacos
plásticos e recipientes para coleta de fezes e/
ou urina, escovas, pentes, roupas, etc;
b) Deixar os alimentos do animal fora do
bangalô (na varanda) para que este fique
isento de mau-cheiro;
c) Impedir que o animal urine ou defeque nas
instalações físicas do Hotel;
d) Impedir o uso do banheiro e das banheiras
pelo animal;
e) Limpar todo e qualquer sujeira e/ou
dejetos causados e/ou deixados pelo animal
em qualquer lugar do Hotel;
f) Cuidar do animal para que o mesmo não se
machuque, nem machuque os outros;
g) Recuperar imediatamente o animal, caso
este fuja por qualquer motivo;
h) Não permitir que o animal de estimação
transite ou fique no Hotel sem estar com
coleiras e guias, e devidamente acompanhado
pelo
proprietário
ou
acompanhante
responsável;
i) O animal de estimação não poderá circular
dentro do restaurante e piscina coberta;
j) Evitar qualquer tipo de constrangimento
entre os demais hóspedes e/ou funcionários;
k) Retirar da suíte e acompanhar o animal de
estimação quando for solicitado para que seja
feita a higienização da mesma pela camareira.
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Sejam bem-vindos a
Baía do Porcolino!
Uma ilha perfeita para relaxar,
brincar e curtir de montão!
Nosso playground aquático
conta com um barco pirata com
- Escorregadores
- Chuveirões;
- Quadra para esportes e
brincadeiras aquáticas;
e muuuuita água.
O lugar preferido do Porcolino!

Com a palavra, nossos marujos:
Luíz Miguel:

Eu amei tudo,
mas a parte que
eu mais gostei foi
a do tobogã!

Maria Cecília:

Eu fiquei
apaixonada com
o baldão e o
escorregador.

Lara :

Eu curti tudo,
mas o que eu
mais gostei foi o
escorregador.
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JANEIRO

Se Minas não tem mar,
nós vamos para o bar…

...piscina, Oásis, Baía do PorcoLino, fazendinha,
redário e tudo quanto é lugar para aproveitar o
melhor das férias.
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Férias de Janeiro é no

Hotel Fazenda Cheiro Verde!
DE JANEIRO

Uma programação completa para fazer toda a família feliz com:
• Recreação todos os dias;
• Música ao vivo;
• Circo todas as quarta-feiras;
• E muitas atrações imperdíveis!

É SOMBRA E ÁGUA
FRESCA QUE NÃO
ACABA MAIS.
Você pode curtir a Baía do
Porcolino, nosso Playground
Aquático, o Complexo Térmico
Oásis e a Piscina Central.

O Hotel dispõe ainda de
serviços extras, aproveite
para ter uma estadia
tranquila através do
Anjo da Guarda (Babá
Particular), pagos à parte
mediante a solicitação
antecipada.

Quer viver de perto? Aproveite!
Pacote em até 6x
Confira se o tarifário já está disponível
com a nossa Central de Reservas
(32) 99905-2263
reservas@hotelfazendacheiroverde.com.br
hotelfazendacheiroverde.com.br
ou acesse através do QR Code.
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PERFEITO PARA
QUALQUER
DOR DE CABEÇA
Para você que
aproveitou demais
ou que esqueceu o
remédio em casa.

Perfeito para qualquer dor de cabeça

Para você que aproveitou demais
ou que esqueceu o remédio em casa.

Para o carnaval e para o ano todo.
Para o carnaval e para o ano todo.
Entrega grátis 24h no Hotel Fazenda Cheiro Verde

Entrega grátis 24h no Hotel Fazenda Cheiro Verde

FEVEREIRO

O

REIR

FEVE

MA R ÇO

26 02

ALÔ, UNIDOS DO
CHEIRO VERDE!

Para cair na folia e pular carnaval com a
gente, preparamos uma programação nota
10 com as melhores atrações da avenida:
Bloco Cheiro Verde
Pool Party
Recreação

Quer viver de perto? Aproveite!
Pacote Carnaval parcelado em até 8x
Confira se o tarifário já está disponível
com a nossa Central de Reservas
(32) 99905-2263
reservas@hotelfazendacheiroverde.com.br
hotelfazendacheiroverde.com.br
ou acesse através do QR Code.
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MARÇO

MAR
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M AR ÇO

02 06

MAIS FOLIA DE
QUARTA-FEIRA DE
CINZAS A DOMINGO.
Recreação todos os dias
Música ao vivo
E muito mais...

acesse através do QR Code.

Quer viver de perto?
Aproveite!
Pacote Pós Carnaval
parcelado em até 4x

Confira se o tarifário já está
disponível
com a nossa Central
de Reservas
(32) 99905-2263
reservas@hotelfazendacheiroverde.com.br
hotelfazendacheiroverde.com.br
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UM FERIA DELICIOSAS!
ATRAÇÕES
SEMANA SANTA
DE 14/04/22 A 17/04/22
• Recreação todos os dias;
• Música ao vivo;
• Circo;
• Mesa de doces especiais
no Domingo de Páscoa.
FERIADO DE TIRADENTES
DE 21/04/22 A 24/04/22
• Recreação todos os dias;
• Música ao vivo;
• Circo.

Quer viver de perto? Aproveite!
Pacote Semana Santa e
Pacote Tiradentes parcelado em até 8x
Confira se o tarifário já está disponível
com a nossa Central de Reservas
(32) 99905-2263
reservas@hotelfazendacheiroverde.com.br
hotelfazendacheiroverde.com.br
ou acesse através do QR Code.
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Vocês felizes
para sempre

Conheça o nosso pacote* de Lua de Mel
para vocês viverem felizes para sempre!
Acomodações Especiais
Surpreenda quem você ama!

Jantar Romântico
Perfeito para uma noite a dois.

Você também pode contratar o Kit Romântico, como um serviço extra, para decorar a suíte e tornar
seus momentos com o amor da sua vida inesquecíveis.
*Na compra de três noites, ganhe + meia diária.

Quer viver de perto com o seu amor? Aproveite!
Pacote Lua de Mel em até 6x
Confira se o tarifário já está disponível
com a nossa Central de Reservas
(32) 99905-2263
reservas@hotelfazendacheiroverde.com.br
hotelfazendacheiroverde.com.br
ou acesse através do QR Code.
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Quer saborear de perto? Aproveite!
Pacote em até 4x
Confira se o tarifário já está disponível
com a nossa Central de Reservas
(32) 99905-2263
reservas@hotelfazendacheiroverde.com.br
hotelfazendacheiroverde.com.br
ou acesse através do QR Code.
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JUNHO

Quer viver de pe
Pacote Corpus rto? Aproveite!
Ch
Pacotes dos de risti em até 8x
mais FDS em at
é 6x.

EM JUNHO TEM:

• Festival de Fondue toda sexta-feira;
• Festa Caipira todo sábado.

dosos
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FERIADO DE
CORPUS CHRISTI

Confira se o tarif
ário já está disp
onível
com a nossa Ce
ntral de Reserv
as
(32) 99905-22
63
reservas@hotelfa
zendacheiroverde.c
om.br
hotelfazendache
iroverde.com.b
r
ou acesse atravé
s do QR Code.

De 16/06/22 a 19/06/2022
com atrações imperdíveis:
• Recreação;
• Festival de Fondue;
• Festa Caipira;
• Circo!

É ALL INCLUSIVE PARA
A FAMÍLIA INTEIRA,
ATÉ PARA OS BEBÊS.
VOCÊ
CONHECE
A NOSSA
CASINHA?

Charmosa e acolhedora, ela
funciona como uma Copa
Baby e tem tudo o que
mamães e papais precisam:
Fogão, microondas, pia,
talheres,
achocolatado,
leite, frutas e comidinhas
separadas em potinhos para
os bebês.

PARA TE DAR MAIS
TRANQUILIDADE
Contrate o nosso serviço
adicional Anjo da Guarda*!
A babá particular poderá te
ajudar a cuidar e brincar com
seus filhos.
Serviço válido para crianças
de todas as idades!
*Consulte disponibilidade na recepção.
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Nosso
DigiTouro
Influencer,
Ferdinando,
vai mostrar
todas as
novidades
por aqui!

FÉRIAS
DE JULHO

DE 15/07/22 A 31/07/22

• Festival de Fondue toda
segunda e sexta-feira;

• Festa Caipira toda quarta e
sábado;
• Circo toda terça-feira.

FESTIVAL DE INVERNO AOS FINAIS DE SEMANA COM:
• Festival de Fondue toda sexta-feira;
• e Festa Caipira todo sábado.
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APROVEITE PARA
TRABALHAR DAQUI…
Aqui, em Minas Gerais, Home Oﬃce virou Farm Oﬃce,
onde trabalho e lazer nunca estiveram tão próximos!

Em nosso Farm Oﬃce, para trabalhar ou
estudar você encontra:
• Internet com link dedicado;
• Cadeiras Ergonômicas;
• Próximo à piscinas e a chopeira;

e uma vista dessas, de tirar o fôlego.
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AQUI NÃO TEM
TEMPO RUIM

Aproveite também
nossa piscina aquecida
no Complexo Térmico

Do frio ao calor, nosso
Complexo Térmico Oásis é
perfeito para você em todas
as estações do ano.
Ele conta com piscina aquecida, cascata, hidromassagem, sauna e bar molhado.
O que fazer também em Dias
de Chuva?
Para nadar: Oásis;
Para brincar: Salão de Jogos;
Para relaxar: FazenDeck;
Para ter contato com a natureza: Fazendinha.
Não se esqueça que em cada
acomodação é disponibilizado um guarda-chuva aos
hóspedes.
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• Piscina aquecida
• Jacuzzi
• Queda d’água entre as pedras naturais
• Bar exclusivo
• Vestiários
• Banheiro família

Quer viver de perto? Aproveite!
Pacote em até 6x.
Confira se o tarifário já está disponível
com a nossa Central de Reservas
(32) 99905-2263
reservas@hotelfazendacheiroverde.com.br
hotelfazendacheiroverde.com.br
ou acesse através do QR Code.
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UM PARABÉNS
INESQUECÍVEL
Venha comemorar com toda a
nossa turminha!
Agora, você pode realizar o aniversário das
crianças aqui, no Hotel Fazenda Cheiro Verde.
Como serviço adicional a ser contratado, nós
cuidamos de tudo para que esta data querida
ganhe uma festinha inesquecível. Veja só o
que disponibilizamos:
• Mesa de bolo decorada com os personagens
da Nossa Fazendinha;
• Bolo fake;
• Bolo de brigadeiro;
• Brigadeiro em copinho;
• Pipoca;
• Lembrancinha para todas as crianças hospedadas.

Para saber mais, entre em contato com
a nossa Central de Reservas.
(32) 99905-2263
reservas@hotelfazendacheiroverde.com.br
hotelfazendacheiroverde.com.br
ou acesse através do QR Code.
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AGOSTO

Agosto é mês de comemoração por aqui:
Aniversário do
Hotel Fazenda Cheiro Verde
Neste mês, o Hotel Fazenda Cheiro Verde completa 7 anos!
E para comemorar preparamos um PRESENTÃO PARA VOCÊS!

De 01/08/22
a 26/08/22
Nos Dias de Feira,
de domingo a quinta-feira,
na compra de três noites, ganhe
meia diária cortesia.
*Consulte condições.

E TEM MAIS:
em Agosto você ainda pode
curtir nosso delicioso Festival
de Inverno com:
• Festival de Fondue toda
sexta-feira;
• Festa Caipira todo sábado.

Quer viver de perto? Aproveite!
Pacote em até 6x.
(32) 99905-2263
reservas@hotelfazendacheiroverde.com.br
hotelfazendacheiroverde.com.br
ou acesse através do QR Code.
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SETEMBRO

A ESTAÇÃO MAIS
LINDA DO ANO
É PERFEITA
PARA CURTIR A
NATUREZA

Aproveite
também:
Feriado de 07/09
em dia de feira com
as tarifas
especialíssimas.

Conﬁra se o tarifário já está disponível
com a nossa Central de Reservas
(32) 99905-2263
reservas@hotelfazendacheiroverde.com.br
hotelfazendacheiroverde.com.br
ou acesse através do QR Code.
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OUTUBRO

Quer viver de perto? Aproveite!
Pacote em até 8x
(32) 99905-2263
reservas@hotelfazendacheiroverde.com.br
hotelfazendacheiroverde.com.br
ou acesse através do QR Code.
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NOVEMBRO
Antes do ano acabar, você precisa

#ViverDePerto
o que o Hotel Fazenda Cheiro Verde
oferece de melhor.

Aproveite os
feriados e as
atrações mais que
especiais.
Feriado do dia 02/11 em
Dias de Feira com as

Feriado da
Proclamação
da República
De 11/11/22
a 15/11/22
• Música ao vivo;

melhores tarifas

• Recreação todos os dias;
• Circo

Quer viver de perto? Aproveite!
Pacote em até 4x
(32) 99905-2263
reservas@hotelfazendacheiroverde.com.br
hotelfazendacheiroverde.com.br
ou acesse através do QR Code.
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DEZEMBRO

NATAL
MÁGICO
Sua noite feliz com:
• Recreação;
• Ceia Premium;
• Papai Noel Caipira.
e dias mais felizes ainda
aproveitando o melhor do

Hotel Fazenda
Cheiro Verde!

De 23/12/22
a 25/12/22

REVEILLON

2023
• Recreação;

• Música ao vivo;
Quer viver de perto?
Aproveite!
Pacote em até 8x
(32) 99905-2263
reservas@hotelfazendacheiroverde.com.br

hotelfazendacheiroverde.com.br
ou acesse através do QR Code.

E UMA NOITE DA VIRADA
INESQUECÍVEL COM:
• Ceia Premium;
• Queima de Fogos;
• Funcionamento do
bar até 3h30.

29/12/22
a 01/01/23

41

Soluções
Ambientais

Visando minimizar os impactos causados pelo processo construtivo, a sustentabilidade
ambiental foi considerada desde a concepção das instalações, utilizando ao máximo recursos
da própria fazenda como:
1- Cacos de telhas da cobertura do antigo curral da fazenda foram utilizados como acabamento
em caminhos no entorno de jardins;
2- 90% das estruturas de madeira existentes aqui, são madeiras de reﬂorestamento;
3- Em alguns locais externos a tinta utilizada foi feita a base de terra e cola;
4- Os gazebos possuem cobertura de bambu oriundo da própria fazenda.

Nós geramos
energia limpa!
A Fazenda Solar foi um grande
investimento
para
nos
tornar
autossuficientes em energia. São 1.000m2
de placas de captação de energia solar.
Muito além de aquecer a água, a energia
captada pelos 414 painéis fotovoltaicos
produzem em média 13.500 kWh por
mês*, o suficiente para abastecer todo o
Hotel Fazenda.
Deixamos de enviar cerca de 48,5
toneladas de CO2 por ano na atmosfera.
* Esses dados foram enviados pela empresa gestora do
projeto IBELETRO ENERGIAS RENOVÁVEIS.

Biodigestor
Capaz de reduzir até 70% da matéria
orgânica e podendo chegar a 90% de
eficiência, em 2021, instalamos um
biodigestor, que tem como objetivo
ajudar no tratamento de esgoto do
Hotel Fazenda, diminuindo a quantidade
de lixo e o volume de gases tóxicos
liberados na atmosfera e combatendo a
poluição e o aquecimento global.
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Responsabilidade
Social
Mais do que buscar alternativas sustentáveis na
infraestrutura, nos preocupamos, principalmente,
com as pessoas ao redor do Hotel Fazenda e a
geração de empregos para a cidade de Mercês.
Atualmente, 90% dos funcionários do Cheiro
Verde são mercesanos e, ao longo do tempo,
proporcionamos minicursos e treinamentos para
capacitação da mão de obra local.
Além dos fornecedores locais, são gerados
70 empregos diretos e cerca de 35 empregos
indiretos.

É chegada a hora de partir.
Não fique triste, em breve você estará de
volta!
Para sentir a gente aí pertinho de você,
é só passar em nossa lojinha e levar um
pedacinho mais gostoso do Hotel Fazenda
Cheiro Verde para a sua casa.
Temos artesanato, queijos, doces, cachaças,
cerveja Mercesana e muito mais.
Aproveite a sua estadia e faça sua
encomenda de Cocada e Doce Leite.
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